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Novemberben a Horizon GmbH nyomdai 
vállalkozásokat látott vendégül  
a FINISHING FIRST rendezvény keretein 
belül quickborni központjában.  
A rendezvény csúcspontja a StitchLiner 
Mark III világpremierje volt, mely a gerinc-
tűzött brosúrák termeléséhez kínál nagy 
teljesítményű rendszert. A piacon ez idáig 
nem elérhető automatizáltsági fokon újdon-
ság, az A4 fekvő formátumú anyagot  
feldolgozni tudó csúcsminőségű gépgyár-
tás eredménye a Horizontól nem csak  
a jelen lévő szakmai közönséget győzte 
meg, hanem egyidejűleg az első vásárlót is.

A FINISHING FIRST szakmai rendezvény látoga-
tói egyetértettek: az új StitchLiner Mark III-mal 
a Horizon technológiai csúcsot jelölt ki a gerinc-
tűzött brosúrák ipari termelése terén. A sikeres 
StitchLiner-sorozat harmadik evolúciós foka lehe-

tővé teszi az összes beállításnak a teljesen automa-
ta alkalmazását minden brosúraterjedelemben 
úgy, hogy az intuitív TOUCH & WORK kezelési 
koncepcióval összekötve az átállási idők a mun-
kák között közel 30 százalékban csökkenthetők. 

Evolúció az irkafűzésben
STITCHLINER MARK I I I  S IKERES V IL ÁGPREMIERJE

Folyamatos bemutatók. Rhaidar Horn termék- 
specialista részére a StitchLiner Mark III mellett  
két napig  nem létezett a szünet fogalma

Variábilis brosúragyártás manuális beavatkozás nélkül: a StitchLiners automatizáltsági foka 
mély benyomást tett a szakmai közönségre 
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„A lehengerlően pozitív visszajelzés az új be-
mutatótermünkkel kapcsolatban igazolja, hogy 
néha az innovációt egészen közelről, közvetle-
nül kell megtapasztalni a lehetőségek felisme-
réséhez” – nyilatkozta Rainer Börgerding, a Ho-
rizon GmbH ügyvezetője. „Ezen túlmenően a 
Horizon Akadémiával szeretnénk hozzájárulni 
az iparág belső párbeszédéhez. Ezért is szolgál 
legnagyobb örömünkre, hogy a nyílt napokon 
különösen sok intenzív beszélgetés konkrét pro-
jektté és átfogó trenddé formálódhatott.” 

a látogatók igazolták: a Horizon 
Helyes stratégiát választott   

A már meglévő ügyfelek mellett sok érdeklődő 
használta fel a nyílt napokat arra, hogy infor-
málódjon a Horizon-kínálatról és a nyomdai fel-
dolgozás aktuális helyzetéről. Motivációként az 
érdeklődők gyakran a megváltozott piaci és ügy-
féligényeket a rugalmas megoldásokra, rövid át-
állási időkre és legmagasabb fokú hatékonyságra 
jelölték meg. Az élő bemutatók a rendszermegol-
dásokról, az irkafűzés, hajtogatás, ragasztókötés, 
vágás, fóliázás és stancolás területéről, gyakorlati 
termelési körülmények között, egyöntetűen igazi 
döntési segítségként, inspirációforrásként lettek 
értékelve.  

„A Horizon Akadémia látogatói világosan fo-
galmaztak: a csökkenő példányszámok, szoros 
határidők, a megszemélyesítés aktuálisan a leg-
sürgetőbb kihívások” – nyilatkozta Rainer Bör-
gerding. „Az összpontosítással a rövid átállási 
időkre, az automatizálás és integrálás a prepress 
területen, a nyomtatás és nyomdai feldolgozás 
területén, igazolják, hogy a Horizon a megfelelő 
stratégiát követi, ahogyan azt ügyfeleink és az ér-
deklődők újra és újra megerősítették.”

A  P O N T O S  M E G O L DÁ S O K .

NYOMDAI
FELDOLGOZÁS.

TELJES
ERŐVEL 
ELŐRE.

TŰZÉS. HAJTOGATÁS. RAGASZTÓKÖTÉS. 

VÁGÁS. FÓLIÁZÁS. STANCOLÁS. 

A Horizonnal a nyomdai 

feldogozás folyamatá-

ban gyorsan és bizto-

san célhoz ér. Innovatív 

gépek, melyek hatékony és egyéni 

megoldásokat kínálnak a munkafolya-

matokban - automata, nagy pontos-

ságú és könnyen kezelhető berende-

zések. Győződjön meg személyesen:

www.horizon-austria.at
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A kiegészítő funkciók mellett, mint a fekvő bro-
súrák (A4 keresztirány) a StitchLiner Mark III 
megalkuvásmentes stabilitást kínál több mű-
szakban, a legmagasabb minőségi elvárásoknak 
megfelelve. 

„A StitchLiner Mark III az automatizáltság fó-
kuszban tartásával való fejlesztés eredménye, 
mely párosul az egyszerű kezelhetőséggel és 
hosszú távú termelési stabilitással”, nyilatkozta 
Rainer Börgerding, a Horizon GmbH ügyveze-
tője. „Sok intenzív beszélgetésben igazolták visz-
sza a FINISHING FIRST látogatói, hogy ezzel a 
berendezéssel a megfelelő stratégiát követjük, és 
igazi, meglévő piaci igénynek teszünk eleget.”

A HORIZON AZ AUTOMATIZÁLÁS ÉS 
PRECIZITÁS ÚJ MÉRTÉKÉT SZABJA MEG

A StitchLiner Mark III lehetővé teszi a teljesen 
automata beállítást formátumra és brosúravas-
tagságra, bígelésnél, hajtogatásnál, tűzésnél és 
vágásnál úgy, hogy a beállási idők ismételten 
meghatározó mértékben rövidülnek és optimá-
lis feldolgozási eredményeket érhetünk el. Nagy 
előny a gyakorlatban – így a nyomdai vállalko-
zások egyöntetű véleménye –, hogy az összes pa-
raméter a rendszerben a futó termelés mellett 
finomállítható. A magas fokú pontosság a papír-
továbbítás során biztosítja a zökkenőmentes to-
vábbfeldolgozást igényes papíroknál és formátu-
moknál, egészen A4 fekvő formátumig. 

A StitchLiner Mark III további előnyei:
    a szervovezérelt motorok, a láncos meghaj-

tás a következő teljesítményt teszik lehetővé: 
max. 6000 ütem/óra, Landscape/fekvő max. 
5300 ütem/óra; 

    max. 2 mm ívek hajtása egy menetben nagy-
fokú pontossággal;

    új bígelés és hajtás biztosítják a brosúrák ki-
tűnő síkfekvését;

    tökéletes tűzési eredmény a tűzőkapocs hosz-
szának és szimmetriájának a brosúravastag-
sághoz való automatikus igazításával; 

    a háromkéses vágó ipari igényekhez igazítva 
első osztályú vágási minőséget garantál, vala-
mint a kés hosszú élettartamát;

    max. brosúravastagság a vágásnál 10 mm;
    az egyes termelési lépések közötti minőségi 

ellenőrzések és az opcionális vastagságmérés 
a vágást követően garantálják a legmagasabb 
fokú termelési biztonságot. 

www.horizon.de


